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“Olhos fixos em Jesus Cristo Centralidade da fé. 



Num mundo
complexo e de 

profundas mudanças
faz-se necessário …



1. ESCUTAR 
o que o Espírito 

diz às Igrejas
(Ap 2, 7)



Escutar os 
sinais

• Em um tempo marcado pela

pandemia dos conflitos,

distanciamentos e

polarizações, é preciso

reaprender a amar, a perdoar,

a cuidar, a curar, a dialogar e a

servir a todos.

• É PRECISO CAMINHAR JUNTOS

• SER SINODAL



Saber 
ler os

NOVOS SINAIS



3. Discernir 

o sinais 

dos tempos 

(Mt 16, 3);



“É dever da Igreja 
investigar a todo o 

momento os sinais dos 
tempos, e interpretá-los 

à luz do Evangelho.”

(GS, n. 4)  



“Hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a
capacidade de discernimento, porque a vida atual
oferece enormes possibilidades de ação e distração,
sendo-nos apresentadas pelo mundo como se fossem
todas válidas e boas” (167).



DISCERNIR

• Vivemos luzes e sombras

• com seus desafios individuais e
comunitários.

• com sua beleza e fulgor, mas também
com as suas contradições e
obscuridades.

• Temos ricas manifestações de
solidariedade e da generosidade,
mas também de polarizações, apatia e
ferocidade, descaso com os mais
sofredores,





COMO ANUNCIAR 
A FÉ NUM MUNDO 

QUE SE 
TRANSFORMA?



Como transmitir a fé às futuras 
gerações ? 

Como propor (ou repropor) o 
querigma para gerações que têm 

sede de sentido da vida e de 
referências, mas que nem sempre se 
dispõem a acolher um caminho para 

seguir?



MISSÃO DA 
IGREJA

PORTAR a salvação que 
Jesus Cristo oferece

continuamente a toda a 
humanidade. 



MEGATENDÊNCIAS

Evolução tecnológica 
e conectividade 

permanente.

(internet das coisas, inteligência 
artificial, impressão 3D, 
implantáveis, vestíveis.



Ambiente, 
clima e 

recursos 
naturais 

A sustentabilidade é uma 
questão determinante para o 

futuro: não há opção.

preocupação com as mudanças 
climáticas sem precedentes. 



Evolução 
genética e 
Humanos 

-avanços na medicina,-alimentação e reprodução. 

geração algorítmica ou singular. 

Todos serão um mix de humano e máquina.  

Já começamos: celular, internet, watts, e-mail... Chips 
de conexão poderão ser implantados no corpo. 



MEDO,(estamos mais ansiosos e
pensativos em relação ao futuro)
INCERTEZA (não sabemos se
saberemos lidar com tantas
mudanças – ex . Suicídio) E DÚVIDA

(estamos caminhando para tempos 
melhores ou piores? 

Medo 
incerteza e 

dúvida: 



O futuro será

▪ COMPETITIVO OU 
COLABORATIVO

▪ TECNOLÓGICO OU HUMANO

▪ DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
OU EMOCIONAL

▪ DIGITAL  OU PRESENCIAL



QUESTÃO RELIGIOSA

• DEMANDAS - Saúde e prosperidade

• PROMESSAS – religiosidade que resolve problemas do aqui e 
agora

• ESQUECE-SE do seguimento de Jesus, do Reino de Deus, do 
futuro e da morte]

• ENTRE NÓS – cresce a devoção e não o discipulado

• Muita celebração show religiosa e pouca comunidade



E a fé?

“Sucede não poucas vezes que os 
cristãos sintam maior preocupação 

com as consequências sociais, 
culturais e políticas da fé do que com 

a própria fé, considerando esta 
como um pressuposto óbvio da sua 
vida diária. Ora, um tal pressuposto 

não só deixou de existir, mas 
frequentemente acaba até negado” 

(Porta Fidei, n. 2)



A tecnologia 
vai passar, as 
humanidades 

não

É preciso superar a 
dissociação entre 
espiritualidade e ética;

Crer e viver



O humano é essencialmente um ser que precisa do outro para ser completo. 

Precisa das pessoas 

precisa de Deus para se realizar plenamente. 

Ao priorizar o saber, o fazer, e o ter, 

deixa de se ocupar com o SER, o VIVER e o CRER.



NOSSA 
CATEQUESE 

FORMA 

DISCÍPULOS

OU 

ADEPTOS?



DISCÍPULO

QUER APRENDER

ESCUTA O MESTRE

SENHOR QUE QUERES 
DE MIM?

NO CENTRO ESTÁ O 
SEGUIMENTO

ACEITA A CRUZ

ADEPTO
•QUER RECEBER

• FALA AO MESTRE

• SENHOR, QUE PODES FAZER 
PARA MIM?

•NO CENTRO ESTÁ A BUSCA DE 
ATENDER AS NECESSIDADADES

• EXIGE A CURA E A PAZ



“Ao início do ser cristão, não há uma 
decisão ética ou uma grande ideia, 

mas o encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa que 
dá à vida um novo horizonte e, desta

forma, o rumo decisivo.” 

(Deus Caritas Est, n. 1) 



E a 
comunidade?

O anúncio da fé é sempre uma atitude
comunitária.

O encontro pessoal não pode separar-se
do encontro comunitário com aqueles
que percorrem o mesmo caminho.

Na fé cristã há uma relação entre o eu e
o tu, entre a pessoa e Deus; que também
se relaciona com o nós.



Conversão

arrepender-se de um estilo de
pastoral de manutenção para
assumir nova postura missionária.

Há muitos batizados e até agentes de
pastoral que não fizeram o encontro
pessoal com Jesus Cristo que muda a
vida e converte a pessoa.



Pós
Pandemia

1. Comunidade de fé (DISCIPULADO)

2. Comunidade de Pessoas (PERTENÇA)

3. Comunidade Eucarística (PARTILHA)

4. Comunidade para todos (ACOLHIDA)

6. Comunidade solidária (CARIDADE)

7. Comunidade Missionária (Querigma)



Pontos determinantes

• Fazer o catequista e o
catequizando ver o mistério
sentir o que se celebra

• Perceber o Senhor enxergar o
mistério

• Priorizar o viver o testemunho

• O saber depende do viver

• Rezar

• Rever antigas práticas e
conceitos



Como esta realidade do “mundo
que se transforma”? Atinge a 
nossa ação evangelizadora?

Quais as conversões que isso 

implica para poder realizar o 
Querigma?
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